
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مركز عمران للدراسات االستراتيجية
 

، ترقى لتك ةفي البناء العلمي واملعرفي لسوريمؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد 
ً
 وإنسانا

ً
 ومجتمعا

ً
ون واملنطقة دولة

 لترشيد السياسات ولرسم االستراتيجيات.
ً
 مرجعا

  2013تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 أساسا

ً
 لصّناع القرار في  كمؤسسة بحثية تسعى ألن تكون مرجعا

ً
ورافدا

مة التي تس واملنطقة في املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ةسوري
ّ
اند ُينتج املركز الدراسات املنهجية املنظ

املسيرة العملية ملؤسسات الدولة واملجتمع، وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتحقق التكامل املعلوماتي وترسم خارطة 

 األولويات.

نتعتمد أبحاث املركز على الفهم الدقيق والعميق للواقع، ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات م
ّ
من وضع  ّما يمك

 الخطط التي يحّقق تنفيذها تلك االحتياجات.

 www.OmranDirasat.orgاملوقع اإللكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد اإللكتروني 

 

 2015 نوفمبر/ ثانيتشرين ال 9تاريخ اإلصدار 
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 متهيد
 
ً
تتتا من قبستتتتتتتتتتتتتتتة نظتتا  األستتتتتتتتتتتتتتتد في تنظيم منتتاطقهتتا وفق صتتتتتتتتتتتتتتي  تمثيليتتة انتختتابيتتة حينتا

ّ
نجحتتا العتتديتتد من املنتتاطق التي تفل

 آخر، لتحوز على شتتتتتترعية ستتتتتتياستتتتتتية ال تقل أهمية عن قيامها بالخدمات املحلية. إال أن التحديات العديدة 
ً
وتوافقية حينا

 كبي
ً
رة تعوق من قدرتها على أداء مهامها ستتتتتتتتتتتتتواًء التمثيلية أو الخدمية، التي تواجه عمل املجالس املحلية تشتتتتتتتتتتتتتكل ضتتتتتتتتتتتتت وطا

 تؤّدي إلى حّل املجلس واستقالة أعساءه وتعليق أعماله، ال سيما في ظل تطور ظروف الصراع وازدياد تعقيداته. 
ً
 وأحيانا

 ألهميتتتة التتتدور التتتذي تؤديتتته تلتتتك املجتتتالس و 
ً
تعتتتاظم الحتتتاجتتتة إل هتتتا في ظتتتل وأمتتتا  تزايتتتد ظتتتاهرة تعثر املجتتتالس املحليتتتة ونظرا

رها في امتحان القيادة والتمثيل،  ان ال بد من تستتتتتتتليط 
ّ
استتتتتتتتمرار تأز  الصتتتتتتتراع وهامشتتتتتتتية دور املعارضتتتتتتتة الستتتتتتتياستتتتتتتية وتعث

الستتتتوء على هذه الظاهرة وأحب أستتتتبافها ومعرفة أنماطها، فهدف معالجرها والخروت بتوصتتتتيات تستتتتاعد على تبّ ي إجراءات 

 .الحوكمة واملوارد والعالقاتاملجالس املحلية من خالل ثالث حز  رئيسية:  عاجلة على طريق تمكين

 مقدمة
 في مقارأات حّل الصتتراع وإعادة بناء الدولة، باعتبارها أطر تمثيلية وخدمية تعمل 

ً
 أستتاستتيا

ً
تعتبر املجالس املحلية عنصتترا

 لية. وقد بدأ تشتتتتتكيل املجالس كهيا ل حوكمةعلى امتالك مقومات التعاطي مع ديناميات الصتتتتتراع وملفات املرحلة االنتقا

لستتّد الفراا الذي أحدثه نظا  األستتد في املناطق التي خرجا عن ستتيطرته ستتواًء بويقاف تزويدها  2012محلية مع بدايات 

 إلى 
ً
تنتشتتتتتتتتتتر في  مجالس محلية 405بالخدمات أو عبر استتتتتتتتتترهداف مرافقها وأناها التحتية، ليصتتتتتتتتتتل عدد تلك املجالس حاليا

املحافظات الستتتتتتتورية، وتعمل في بي ة تتستتتتتتتم بالرهديدات املت ايدة والتصتتتتتتتاعد الهائل لالحتياجات وتوقعات الستتتتتتتكان  عمو 

 املحليين بتلبيرها من قبل املجالس من جهة في ظل ضعف اإلمكانيات املتاحة لها من جهة أخرى.

ر فا ل حوكمة محلية في إداأغلب املجالس من تعزيز حستتورها كهيوفي حين تمكنا 
ّ
ي رة مجتمعاتها، فون بعستتها ارخر تعث

ى في ظاهرة حّل بعج املجالس واالستتتتتقاالت الفردية أو الجماعية ألعستتتتا ها أو 
ّ
ذلك أو لم يتمكن من االستتتتتمرار، مما يتجل

تعليق أعمالها مما يؤدي لتوقف خدماتها، ويعود ذلك ألستتتتتتتتتتتتتتباب عّدة يّتصتتتتتتتتتتتتتتل بعستتتتتتتتتتتتتتها بعوامل ضتتتتتتتتتتتتتتعف بنيوية  عاني م ها 

 من أهمية دور املجالس وضتتتتتتتتتتتتتترورة  املجلس
ً
 أو نتيجة إرادة خارجية طارئة على عمله أو تحديات خارجية.  وانطالقا

ً
أصتتتتتتتتتتتتتتال

تمكي ها لدرء مخاطر الفوضتتتتتتتتتتتتتتامل والتوحت في املناطق التي تديرها، وتوفير االستتتتتتتتتتتتتتتقرار وإطالق ديناميات إعادة بناء الدولة 

لية لتستتتتتتتليط الستتتتتتتوء على ظاهرة تعثر املجالس من حيب أستتتتتتتبافها ضتتتتتتتمن ستتتتتتتياق الصتتتتتتتراع الدائر، تأتي هذه الورقة التحلي

وأنمتاطهتا وتوزعهتا، وأحتب نموذت محتافظتة إدلتب التي تتصتتتتتتتتتتتتتتتدر املحتافظتات الستتتتتتتتتتتتتتوريتة من حيتب انتشتتتتتتتتتتتتتتتار هتذه الظتاهرة، 

 للخلوص إلى توصيات من شأنها أن تسهم في تعزيز واستقرار املجالس املحلية.
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 ا  واناتتاا  تعثر اجملالس احمللية: األمنظاهرة 
تعثر عمل بعج املجالس  (1) 2015تشرين األول  10وحتمل  2014 انون الثاني 1أظهرت بيانات رصد املجالس املحلية من 

املحلية في مناطق سيطرة فصائل املقاومة الوطنية ألسباب سيرد ذكرها في هذه الورقة التحليلية، وقد تعددت أنماط 

 :وهيرئيسية التعثر لتأخذ ثالثة أشكال 

: من خالل إنهاء مدة والية املجلس القانونية بشكل قسري من قبل هي ة مدنية أو عسكرية ذات املجلس حل   .1

 صالحيات تنفيذية أو بشكل طوعي من قبل املجلس بسبب فقدانه النصاب القانوني لالستمرارية؛

 ككيان مؤسساتي، وينتهي : عن طريق تجميد نشاط املجلس بشكل مؤقا مع استمرارهتعليق عمل املجلس .2

 التعليق بزوال األسباب املوجبة له؛

  عّد  إنهاء عسو املجلس خدمته بشكل فردي بناءً أي : ستقالة عضو املجلسا .3
ً
 معينا

ً
ه على طلبه أو التخاذه موقفا

 منه. النظا  الداخلي بحكم املستقيل، وتنظم الالئحة الداخلية للمجلس شروط وآلية االستقالة

لكل م هما، يل هما نمط تعليق العمل  %39تساوي نمطي حل املجالس واالستقالة الفردية بنسبة بل ا  البياناتويلحظ من 

 (.1كما هو موضح في الشكل رقم ) ،%22بنسبة بل ا 

 

 (، أنماط تعثر املجالس املحلية1لشكل رقم )ا

 

 

                                                        
 2014 انون الثاني  1في الفترة املمتدة بين  برصد صفحات املجالس املحلية الرسمية على شبكة االنترنا االستراتيجيةقاما وحدة املعلومات في مركز عمران للدراسات ( 1)

بحسب دراسة مؤشر احتياجات املجالس املحلية، إضافة إلى املواقع املهتمة  قائم مجلس محلي 406لت صفحة رسمية  224والتي يبل  عددها  2015تشرين األول  10و

 ة.املحلي املجالس من قبل دون أن ينفي ذلك وجود حاالت تعثر أخرى غير معلن ع ها أو موثقة بشكل رسمي ،معلن ع ها حالة تعثر 54وقد تبين وجود  ،باملجالس املحلية

استقالة فردية

39%

حل املجلس 

39%

تعليق عمل 

22%

أنماط تعثر املجالس
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بينما تمثل  %54أما عن انتشار ظاهرة تعثر املجالس بحسب التقسيمات اإلدارية فيلحظ أنها في مجالس املدن تمثل نسبة  

لكل  %2في مجالس البلدات، لتتوزع النسبة املتبقية بالتساوي بين مجالس املحافظات ولجان األحياء بنسبة  %42نسبة 

 (.2م هما كما هو مبين في الشكل رقم )

  
 (، التقسيم اإلداري للمجالس املحلية املتعثرة2شكل رقم )ال

 

 بتتتتت  42حيب بل ا  2015بالتدقيق ُيلَحظ تزايد ظاهرة تعثر املجالس املحلية في 
ً
، ويلقي ذلك 2014حالة في  12حالة مقارنة

 حوكمة محلية الستتتتتتتتتتتتتتيما معالستتتتتتتتتتتتتتوء على تزايد الستتتتتتتتتتتتتت وط الداخلية والخارجية التي تتعر  لها املجالس املحلية كهيا ل 

 تفاقم الصراع وتراجع مستوى الت ا  الجهات املانحة بتوفير احتياجات املجالس.

 

 (، تعثر املجالس املحلية بحسب العام3الشكل رقم )
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محافظة فوأاالنتقال إلى توزع هذه الظاهرة في املحافظات فقد تقدمرها محافظة إدلب تل ها محافظة حلب باملرتبة الثانية 

، في حين جاءت محافظة حمص في املرتبة الرابعة، أما املرتبة الخامستتتة فقد تشتتتاركا فها  ل  
ً
ظتي ريف من محاف درعا ثالثا

 (.4دمشق وحماه في حين جاءت محافظة الالذقية في املرتبة األخيرة كما هو موضح في الشكل رقم )

 

 ملحافظةتوزع املجالس املتعثرة بحسب ا(، 4الشكل رقم )

 أسباب الظاهرة: حمافظة إدلب منوذجا  
قستتتتتتتتتتم محافظة إدلب إلى ستتتتتتتتتتا مناطق إدارية وهي: إدلب وحار  وجستتتتتتتتتتر الشتتتتتتتتتت ور وخان شتتتتتتتتتتيخون وأريحا ومعرة النعمان 

ُ
ت

وتعتبر بمعظمها خارت ستتتتتتتتتتتتتيطرة نظا  األستتتتتتتتتتتتتد وامليليشتتتتتتتتتتتتتيات املوالية له عدا نقطتي تمركز لهم في الفوعة وكفريا. وتوجد في 

 املحافظة مجموعة من هيا ل الحوكمة املحلية وهي:

  2012منذ   هاتشتتتتتتتتتكلبدأ  :الس املحليةاملج .1
ً
موزعة بين مجلس محافظة ومدينة مجلس،  118ويبل  عددها حاليا

 ، وقد ترواحا آليات تشكيلها بشكل عا  بين انتخابات وتوافقات محلية؛(2) وألدة

أحرار  من توافق كبرى الفصتتائل العاملة في املحافظة  2014تشتتكلا مطلع  :الهيئة اإلسالالمية إلدارة الددمات  .2

 ها الخدمي منويلحظ تزايد حستتتتتور  ،الشتتتتتا  وفيلق الشتتتتتا  وجيت اإلستتتتتال  وذلك لستتتتتد الفراا األم ي والقستتتتتا ي

 (3) خالل تزايد عدد مكاتبها واتساع نطاق املناطق التي تخدمها؛

الفصتتتتتتتتتتتتتتائل املنستتتتتتتتتتتتتتوية في جيت الفت  وتتبع له إدارات خدمية وقوة تشتتتتتتتتتتتتتتكل من ممثلين عن : مجلس الشالالالالالالالالالالالور  .3

 (4) تنفيذية ويوجد في املناطق التي سيطرت عل ها غرفة عمليات جيت الفت ؛

                                                        
 28لدراسات اإلستراتيجية، تاريخ ل ( املالم  العامة لنموذت حكم محلي، مركز عمران2/1للمزيد مراجعة، معن طالع/ أيمن الدسوقي، تحرير إدلب امتحان ال يقبل الفشل )( 2)

 .https://goo.gl/bMmeeo، رابط إلكتروني 2015يار أ
 .http://goo.gl/w0Gw5O، رابط إلكتروني 2015-8-22للمزيد مراجعة، ما هي الهي ة اإلسالمية إلدارة املناطق املحررة؟ وما هي نشاطاتها؟، الدرر الشامية، تاريخ ( 3)
، رابط إلكتروني 2015، تاريخ آب 22جورت. ك.ميالة، إدلب وتجرأة التحرير جيت الفت   سيطر على مفاصل املدينة ويمنع الحكومة املؤقتة من العمل، مجلة صور، العدد ( 4)

http://goo.gl/7kxFWe.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

توزع املجالس املتعثرة بحسب املحافظة 

الالذقية ريف دمشق حمص حماة حلب ادلب درعا

https://goo.gl/bMmeeo
http://goo.gl/w0Gw5O
http://goo.gl/7kxFWe
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تتمثل بمديريات تتبع للحكومة الستتتتتورية املؤقتة وأبرزها مديرية الاتتتتتحة والتربية واالتصتتتتتاالت  :هيئات حكومية .4

 بنية التحتية؛وال

  %10تقدر نسبرها بتتتتتتتت : املدني منظمات املجتمع .5
ً
في مجالي  من مجموع املنظمات العاملة في سورية وتنشط خاصة

 (5) .اإلغاثة واإلعال 

ُيلَحظ من خالل بيانات الرصد أن محافظة إدلب تتقّد  باقي املحافظات من حيب نسبة انتشار ظاهرة تعثر املجالس وهو 

ما يطرح تستتتتاحالت حول أستتتتباب ذلك على الرغم من توفر مقومات القوة في املحافظة لنجاح تجرأة الحكم املحلي ف ها مما 

( وجود غرفة عمليات 2ظم عن ستتتتتتتتتتتتتتيطرة قوات نظا  األستتتتتتتتتتتتتتد وميليشتتتتتتتتتتتتتتياته، ( خروت املحافظة بجز ها األع1يتمثل بارتي: 

ل تجرأة فعالة في التنستتتتتتتتتيق والتوافق ضتتتتتتتتتمن الوحدة الج رافية املحلية، 
ّ
( تصتتتتتتتتتّدر 3عستتتتتتتتتكرية "جيت الفت " وهو ما شتتتتتتتتتك

أ تانتا  ( انتشتتتتتتتتتتتتتتتار جيتد لهيتا تل الحوكمتة املحليتة في املحتافظتة ستتتتتتتتتتتتتتواءً 4إدلتب كمحتافظتة من حيتب عتدد املجتالس املحليتة، 

 ( امتالك املحافظة لحدود مع تركيا وهو ما يمنحها مزايا لوجستية.5هي ات إدارية أو حكومية أو منظمات مجتمع مدني، 

ظِهر عملية تحليل البيانات وجود عدة عوامل تعيق استقرار واستمرار عمل املجالس املحلية، ويمكن تصنيفها إلى أربعة 
ُ
ت

 ها في محافظة إدلب، وهي:عوامل رئيسية ثالثة م ها تم رصد

 ملستتتتتتتتتتتتتتتقرةا غير اإليرادات وحجم املت ايدة النفقات حجم بين الفجوة عن الناجم املالي العجز :  عتبرلعجز املاليا .1

 الختتدمتتات ودفع رواتتتب توفير عن العجز إلى تؤدي والتي املحليتتة املجتتالس عمتتل تواجتته التي التحتتديتتات أبرز  أحتتد

  املجلس عمل تعليق إلىيؤدي أخرى  حاالت وفي ها، وارد
ّ
 (6) خدمي. فراا حدوث وأالتالي هأو حل

تفتقد بعج املجالس إلى مقومات الحكم الرشتتتتتتتتتتتيد فيما يتعلق بالتشتتتتتتتتتتتاركية  ضالالالالالالالالالعمل حوكمة املجالس املحلية: .2

ة وغير قادرة على مواجهة 
ّ
وتب ي مفاهيم ستتيادة القانون واملستتاءلة والشتتفافية والفعالية، األمر الذي يجعلها هشتت

التحديات التي تواجهها، ومن مؤشتتتتتتتترات ضتتتتتتتتعف الحوكمة انتشتتتتتتتتار الفستتتتتتتتاد بأشتتتتتتتتكاله وضتتتتتتتتعف منظومة الترابط 

 (7) اإلداري والحد من القدرة على مواجهات األزمات والعالقة املتوترة بين املجلس وأيئته املحلية.

 املجموعات املحلية املتنافسالالالالالالالالة .3
ً
 مهم : تتمي  محافظة إدلب بكثرة الهي ات املدنية العاملة ف ها ويعتبر ذلك عامال

ً
 ا

 وقوننرها بالشتتتتتتكل الذي  ستتتتتتهم في تنستتتتتتيق 
ً
في تعزيز الحكم املحلي في حال تم تأطير العالقة فيما بي ها مؤستتتتتتستتتتتتاتيا

عملية توفير الخدمة وتجنب تسارب املصالح، ولكن يلحظ ضعف عالقات التنسيق والتعاون بين هذه الهي ات 

 اإلستتتتتتتتتتالمية إلدارة الخدمات ومجالس الشتتتتتتتتتتورى واملجالس املحلية الستتتتتتتتتتيما تلك التي تمتلك أذرع تنفيذية  الهي ة

 (8) والهي ات الشرعية وهو ما يؤدي إلى نشوب تسارب مصالح فيما بي ها.

                                                        
 .https://goo.gl/YTVarzللمزيد مراجعة، مشروع مسح الجهات الفاعلة على األر / نتائج واستنتاجات من املسح األولي، مواطنون ألجل سورية، رابط إلكتروني  (5)
 .https://goo.gl/WuoYsU، رابط إلكتروني 2015-8-21املجلس املحلي في بلدة  ورين بودلب  سلم صالحياته ألهالي البلدة، و الة سمارت لألنباء، تاريخ  (6)
 .http://goo.gl/0YGrAr، رابط إلكتروني 2015-8-23يخ املجلس املحلي في الرستن  علق أعماله وقم  املدينة يصل للنظا ، رايدو الكل، تار  (7)

 .https://goo.gl/Uanssa، رابط إلكتروني 2015-5-28استقالة املجلس املحلي في مدينة خان شيخون، الصفحة الرسمية للمجلس على موقع الفيس بوك، تاريخ  (8)

ت: اإلدارة العامة للخدمات تقضاي بحّل املجلس واملجلس  ستنكف، املبادرة السو 
ّ
 مراجعة بن

ً
بط إلكتروني را، 2015-10-5رية للشفافية، تاريخ ، أيسا

http://goo.gl/qSn9zJ  

https://goo.gl/YTVarz
https://goo.gl/WuoYsU
http://goo.gl/0YGrAr
https://goo.gl/Uanssa
http://goo.gl/qSn9zJ
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يمكن حصتتتتتتتر أثر القوى العستتتتتتتكرية على نشتتتتتتتأة وتطور هيا ل الحوكمة املحلية في  العسالالالالالكرية:-العالقات املدنية .4

 يتتبح ،ضتتتتتتتتتتتتتتهتتاور هيتتا تتل الحكم املحلي ويقوّ مقتتارأتين، حيتتب تؤكتتد األولى أن تعتتدد الكتتتائتتب يستتتتتتتتتتتتتتعف عمليتتة تط

 ؤستتتتستتتاتم تشتتتتكيل أو املوارد على الصتتتتراع خالل من ستتتتواء املحلي نفوذها لترستتتتيخ بي ها فيما القوى  هذه تتنافس

 إدارة ريقةط أو القرار اتخاذ أو تشتتتتتتتتتتكيلها عملية في الناشتتتتتتتتتت ة املدنية الهيا ل على التأثير طريق عن أو فها خاصتتتتتتتتتتة

 عستتتتتتتتتتتتتتكري  بجهد حار  مدينة خارت" اإلستتتتتتتتتتتتتتالمية الدولة" تنظيم تهديد دفع ورغم املثال ستتتتتتتتتتتتتتبيل فعلى الخدمات،

 بي هما سالتناف أن إال املحلي، للمجلس دعم وتوفيرهما الحر الجيت من وفصتتائل ستتورية ثوار جبهة بين مشتتترك

ص املوارد على
ّ
 ال اإلشتتتتكالية بأن للقول  آخر تيار يذهب حين في  .(9) املدينة شتتتتؤون إدارة على املجلس قدرة من قل

 املدنية تاملؤسسا وأين جهة من بي ها فيما العالقات إدارة قواعد غياب في وإنما العسكرية القوى  تعدد في تكمن

هتا وأين املجتالس املحليتة فتونهتا تتحول إلى بي  العالقتات إلدارة عل هتا متفق صتتتتتتتتتتتتتتي تة توجتد فعنتدمتا أخرى، جهتة من

األخيرة ملا تقدمه لها من دعم لوجستتتتتي وأم ي، أما في حال االفتقاد إلى هذه القواعد عامل إيجابي  ستتتتهم في تطور 

 
ً
 معيقتت فتتون وجود هتتذه القوى  عتبر عتتامال

ً
الستتتتتتتتتتتتتتتقرار واستتتتتتتتتتتتتتتمرار عمتتل املجتتالس  ونتته يحتتد من قتتدرتهتتا على أداء  ا

 (10) مهامها وحتمل استمراريرها.

 توصيات لتمكني اجملالس احمللية
ل عليه لتوفير االستتتتتتتتتتتتتتتقرار وإعادة بناء الدولة ضتتتتتتتتتتتتتتمن مقارأة متكاملة نواة الحكم املحلي الذي  عوّ  تعتبر املجالس املحلية

 من أهميرها وضتتتتتتتتترورة استتتتتتتتتتمراريرها إلدارة شتتتتتتتتتؤون املجتمعات املحلية الستتتتتتتتتيما مع تأز  الصتتتتتتتتتراع 
ً
للحّل في ستتتتتتتتتورية، وانطالقا

رها في امتحان ال
ّ
قيادة والتمثيل، فونه يتوجب العمل على تمكين املجالس وهامشتتتية دور املعارضتتتة الستتتورية الرستتتمية وتعث

 املحلية من خالل تبّ ي عدد من اإلجراءات ضمن الحز  ارتية:

 
ا
  الحوكمة حزمة-أوال

 الحد يف  سهم بما الفرعية واملجالس املحافظات مجالس بين العالقة تعزيز ضرورة من الحزمة هذه إجراءات أهمية تأتي

 ويتم ،غيرها أو الدعم ذريعة تحا املحلية املجالس منظومة خارت من ارتي التدخل  سببه الذي االستقطاب تبعات من

 :خالل من ذلك

 القانون؛ وسيادة والتشاركية واملساءلة الشفافية وم ها، الرشيد الحكم مبادئ تعزيز 

 واالحتياجات؛ الفجوات وتحديد املحلية املجالس لعمل املؤسساي األداء تقييم 

 واالحتياجات األداء تقييم نتائج على بناءً  للمجالس الالز  والعملي النظري  التدريب توفير. 

  

                                                        
( 9( Joseph Martin ،The Development of Governance in Rebel-Controlled Syria. Date April 2014. Link http://goo.gl/zdVVo8، 

رابط إلكتروني ، 2015-8-23، تتتتتتتتاريخ 205للمزيتتتتتتتد مراجعتتتتتتتة استتتتتتتتتتتتتتطالع رأي الستتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتان بخصتتتتتتتتتتتتتوص املجتتتتتتتالس املحليتتتتتتتة في محتتتتتتتافظتتتتتتتة إدلتتتتتتتب، جريتتتتتتتدة ستتتتتتتتتتتتتوريتنتتتتتتتا، العتتتتتتتدد ( 10)

https://goo.gl/CsQzl2 يمكن مالحظة أثرى العستتتتتتتتتتكرة الستتتتتتتتتتل ي في مجلس مدينة إعزاز، للمزيد مراجعة، مجالس أرياف حلب بعستتتتتتتتتتها  ستتتتتتتتتتير نحو النجاح وأخرى 
ً
، أيستتتتتتتتتتا

 .https://goo.gl/Dg5l5Hابط إلكتروني ، ر 2015-8-9، تاريخ 203 عطلها عمل العسكرة، جريدة سوريتنا، العدد 

http://goo.gl/zdVVo8
https://goo.gl/CsQzl2
https://goo.gl/Dg5l5H
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ا
  حزمة املوارد-ثانيا

تهتتتدف إجراءات هتتتذه الحزمتتتة إلى تعزيز عمتتتل املجتتتالس املحليتتتة وفق آليتتتات التخطيط وإدارة التوقعتتتات وفعتتتاليتتتة التنفيتتتذ 

 وذلك من خالل:

 ؛ملناطق عمل املجالس املحلي االقتصاد طبيعة حول  اقتصادية دراسات إجراء 

 الصراع؛ تحاال  في املشافهة املحلي التمويل تجارب من االستفادة 

 ستتتتتتتتتيةمؤستتتتتتتتتّ  آليات الكوادر، وإيجاد في النقص وتعويج النفقات خفجعلى  املحلية املجالس اتحادات تشتتتتتتتتتجيع 

 للهدر املحلية املجالس بين الخدمات توفير لتنسيق
ً
 ؛تجنبا

 املشتتتتتتتتتتتتاريع التنموية  وتنفيذ( 11)تنمية موارد املجالس املحلية الذاتية من خالل مأستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتة وقوننة الجباية املحلية

، ونقتتل أصتتتتتتتتتتتتتتول ملكيتتة مؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات التتدولتتة إلى املنتج بتتالعمتتل ورأطتته االجتمتتاعي التتدعم مفهو  وإعتتادة النظر في

 املجالس املحلية؛

  مرنة وعادلة في توزيع الدعم؛تشكيل صندوق مالي لدعم املجالس، وتب ي إجراءات 

 والنفقات؛ اإليرادات في املالية الشفافية اعتماد 

 وتوفير رواتب دائمة لهم. املحلية املجالس  وادر انتقاء في والخبرة الكفاءة معايير اعتماد 

 
ا
 حزمة العالقات-ثالثا

تهدف إجراءات هذه الحزمة إلى وضتتتتتتتتتع أستتتتتتتتتس واقعية ومدروستتتتتتتتتة لعالقات املجالس ستتتتتتتتتواًء مع منظمات املجتمع الدولي أو 

    املدني، وكذلك مع بقية الب مل اإلدارية للمعارضة السورية بما  عزز دور املجالس ويعكس أهميرها.  

 مشاركة تأطير  
ً
 وقانونيا

ً
 العا ؛ الشأن قسايا ومناقشة إدارة في الهي ات الدولية واملدنية مؤسساتيا

  عية فيمرج كجهة مجالس املحافظات ر دو وتعزيز ملدنية، الدولية واعقد مذكرات تفاهم بين املجالس والهي ات 

 ؛إبرا  تلك املذكرات ومتابعرها وتقييمها

  ت والخرو عقتتد حوارات مجتمعيتتة بخصتتتتتتتتتتتتتتوص تنظيم العالقتتة بين الهي تتات املتتدنيتتة وفصتتتتتتتتتتتتتتتائتتل املقتتاومتتة الوطنيتتة

 ن.، وإيجاد مرجعية مستقلة للبّا في الخالفات بين الطرفيبميثاق عمل مشترك يتم عرضه على الفصائل لتبنيه

  

                                                        
 .https://goo.gl/hOrzMt ، رابط إلكتروني 2015-10-17للمزيد أنظر، واقع وتحديات الجباية املحلية في املجالس املحلية، مركز عمران للدراسات اإلستراتيجية،  (11)

https://goo.gl/hOrzMt
https://goo.gl/hOrzMt
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 خامتة
ر بعج مقارأات حل الصراع لدور املجالس املحلية في توفير االستقرار في املناطق التي تشهد صراعات وذلك ملا تمتلكه 

ّ
تنظ

من مقومات قوة أهمها الشرعية والقدرة على التحرك بفعالية لتلبية احتياجات املجتمعات املحلية في حال توفرت لها 

 ألهمية الدور الذي تؤديه وتعاظم الحاجة إل ها  ان ال بد املوراد ألداء ذلك. وأما  تزايد ظاهرة ت
ً
عثر املجالس املحلية ونظرا

من البحب في أسباب الظاهرة وأنماطها وتوزعها، وقد أظهرت البيانات وجود ثالثة أنماط لتعثر املجالس حيب تساوت 

د ويلقي ما سبق السوء على تزاي نسبة نمطي حل املجالس واالستقالة الفردية ليعقبهما نمط تعليق عمل املجالس،

الس وط الخارجية على املجالس و وادرها والناجمة عن تعقد بي ة الصراع مع انخراط فاعليين جدد وغياب فرص الحل 

السياساي األمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير لحجم االحتياجات الواجب توفيرها من جهة، وتزايد املخاطر األمنية من جهة 

 إلى أخرى دون أن يتر 
ً
افق ذلك مع خطة لدعم املجالس املحلية من قبل املعارضة السياسية والجهات املانحة، إضافة

 .الهي ات املحليةو  املجالس غياب قواعد إدارة العالقات واملصالح بينالس وط الناجمة عن 

، فيلحظ أنها في مجالس املدن أكثر م ها في مجالس البلدات واملحافظات ويمكن 
ً
 وج رافيا

ً
وفيما يتعلق بتوّزع الظاهرة إداريا

السكان و  بعد  التوازن القائم بين املها  امللقاة على عاتقها والتوقعات العالية م ها من قبل املجالس الفرعيةتفسير ذلك 

حافظات مجالس امل وظيفة من جهة أخرى، في حين تعتبر بدورها املوارد املتاحة لها للقيا وأين حجم  ،من جهة املحليين

زع الظاهرة أما عن تو  عمال التنفيذية والتي تعتبر من مها  املجالس الفرعية.األ أقرب للتنسيق والتنظيم م ها ملمارسة 

 في املحافظات فقد تقدمرها محافظة إدلب، ولعل ما يلفا االن
ً
حافظة تباه ارتفاع نسبة املجالس التي تعثرت في مج رافيا

 إدلب رغم توافر مقومات نجاح تجرأة الحكم املحلي ف ها. 

لحوكمة اوأناًء على ماسبق، يتوجب العمل على تمكين املجالس للحد من ظاهرة تعثرها من خالل تبّ ي ثالث حز  لإلجراءات: 

اون بين الحكومة السورية املؤقتة ومختلف الجهات املانحة والهي ات ، ضمن خطة متكاملة توضع بالتعواملوارد والعالقات

 العاملة في املجالس املحلية.
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